الفنون الصحفية وآليات النرش يف وسائل الاعالم
اعداد الصحفي خادل القضاة
الفنون الصحفية
تعددت الاراء والاجهتادات وطرق تقس مي وتصنيف الفنون الصحفية وفقا خلربات
وقناعات الباحثني والكتاب واملدرسني يف لكيات الاعالم مبختلف اجلامعات العربية
والاجنبية.
فظهرت تصنيفات عامودية تقسم الفنون حسب املضمون واخرى افقية حسب الشلك
والوس يةل الاعالمية ،واثلثة خلطت بني الاسلوبني معمتدة عىل امجلهور املتلقي واتثري
الاخبار والفنون الصحفية عليه وقدرهتا عىل تشكيل الرآي العام.
واكن لعدد اللكامت والرسعة واجلدية واحلداثة والغرابة واحلقائق الوادرة واخللفيات ،وظهور
خشصية الصحفي دور كبري يف الاختالف والتصنيف بني خمتلف الفنون.
وابلعودة دلورة الصحافة ابالخبار والاعالم والتثقيف مبختلف اشلكها ووسائل البث فهيا
ميكن تصنيف الفنون الصحفية وخاصة مع ظهور ش باكت التواصل الاجامتعي وبروز
مصطلح " املواطن الصحفي" عىل السطح اىل قسمني رئيس يني:
القسم الاول :اخلرب
القسم الثاين :ابيق الفنون الصحفية من التقرير الصحفي ،التحقيق ،القصة الاخبارية
واملقال ،والتحقيقات وغريها.
فاخلرب هو الاساس لبايق الفنون الصحفية ويعترب معودها الفقري و ل املعاجلات الصحفية
يف الفنون الاخرى تقوم عىل اخلرب الصحفي.
اخلبــــــــــر
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اخلرب :هو  ل ما يثري اهامتم مجهور ميكن وصفه ابلواسع وهو قدمي قدم البرشية وبتصف
ابجلدية وال ميكن الي حصيفة يومية الاس تغناء عنه الهيته يف ارشاد وتوجيه واعالم
القارئ.
ويعمتد جحم اخلرب حبسب قربه من القراء واهامتهمم ابحلدث اخملرب عنه ،وهو ال حيمل
تفاصيل كثرية ،ويتصف بقرص امجلل ورشاقة ووضوح اللغة ،ويصف حادثة معينة
بتفاصيلها العامة اليت هتم مجهور واسع من القراء او يعمل عن قرار جديد متصل بشوؤن
وحياة املواطنني.
ويرتك "اخلرب" التفاصيل وخلفيات واحلقائق املتصةل به والااثر املرتتبة عليه للفنون
الصحفية الاخرى واليت ابلعادة تتدخل وتظهر لتعلق او حتلل او ترشح ابعاد اخلرب.
فاخلرب يلخص حداث تود الوس يةل الاعالمية تبليغه اىل القراء ،وجييب عن التساؤالت
التالية:
من؟  :قام ابلفعل آو من يدور حوهل احلدث.
ماذا؟  :ماذا حدث؟ :مرتبط ابحداث او وقائع اليت تؤثر حبياة املواطنني وتتعلق وتلتصق
هبم ،وهتم مجهور واسع مهنم.
مىت؟  :التوقيت الزمين .وحيدد وقت حدوث الزمين حسب الوس يةل الاعالمية مثل
اليوم  ،امس واحياان حتدد التوقيت بدقة نظرا الرتباطه ابحلدث ،ويف حاالت آخرى يمت
الاشارة اليه بفرتة زميةل بعيدة مثل الليةل قبل املاضية او الاس بوع املايض ،والاجابة عىل
هذا السوال هممة جدا وال يعمتد توقيت النرش بديال عن الاجابة عىل هذا السؤال وميكن
ان يس تدل به لتحديد وقت احلدث.
آين؟  :املاكن ،الاجابة عن هذا السؤال همم جدا لتحديد ماكن وقوع احلدث واحداثياته
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حىت لو اكن مسلام به .وخيتلف حتديد املاكن بدقة وفقا للحدث وقربه من القارئ ،فميكن
ان نكتفي بذكر البدل يف الاحداث ادلولية واملدينة يف الاحداث احمللية ولكن نضطر
لتحديد املاكن بدقة مثال يف حوادث السري والاهنيارات.
ملاذا؟  :هذا العنرص مرتبط بأس باب احلدث  ،واحياان قد تكون الاجابة غري متوفرة
وقت حدوث اخلرب ،ويصعب عىل الصحفي حتديد سبب احلدث فورا الن ذكل مرتبط
بعنارص اخرى ال ميكن الوصول الهيا وقت الوقوع.
كيف ومك ؟ :عدم الاجابة عن هذين السؤالني ال تطيح مبصداقية اخلرب مثل العنارص
امخلسة السابقة الهنا مرتبطة بظروف احلدث ،وليس رضوراي االجابة عن هذين التساؤلني
دامئا ،وخاصة ابخلرب املنفرد ولكهنا تظهر يف الاخبار املركبة.

تقس اميت الاخبار :
التقس اميت اجلغرافية تعمتد عىل كون اخلرب حمليا او دوليا وميكن ان يتحول اخلرب ادلويل اىل
حميل اذا اكن يتعلق مبارشة ابلشأن ادلاخيل.
تقس اميت حسب املوضوع ،فتظهر الاخبار الس ياس ية والاقتصادية والرايضية والعلمية
وغريها.
تقس اميت حسب املصدر ويه الاخبار اليت تصدر بنرشات اعالمية وفقا للجهة النارشة
وميكن للك حصيفة ان اتخذ ما تراه مناس با لها ويه لها احلق بعدم النرش ،اما الاخبار
اخلاصة ابملؤسسة فهيي صناعة اكمةل من مندو ي املؤسسة الصحيفة.
مصادر الاخبار
املندوب اذلي يتواجد ابمليدان ،ويمتتع ابحلس الصحفي حبيث ترى عينه ما ال يراه
الاخرون ،ودليه قدرة عىل صياغة اخلرب ابقل عدد من اللكامت ،املراسل :يف ادلاخل
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واخلارج وغالبا دليه القدرة عىل صياغة اخلرب ابكرث من لغة وخيتص ابلشأن الس يايس
والاقتصادي ،واكالت الانباء وتكون ابلغالب متاحة للجميع واحياان تشرتك هبا الصحف
ومقابل عقود س نوية ملزيد من التفاصيل ورسعة بتلقي الاخبار.
حترير الاخبار
ينقسم اخلرب اىل ثالثة اجزاء :املقدمة واملنت ويضاف لها العنوان ،ويمت انتقاء الالفاظ
املس تخدمة بشلك مينع الالتباس ،ومثرية النتباه القراء ،وتبىن امجلل بشلك قصري يس تخدم
فهيا الفعل املضارع  ،وجتنب اس تخدام املصطلحات املبنية للمجهول ويمت الاشارة برصاحة
للمصادر.
وتش متل املقدمة عىل اجاابت للتساؤالت ( من ،ماذا ،مىت ،اين ،وملاذا ،واحياان كيف)
املنت يش متل تفاصيل اضافية لعنارص املقدمة او يكون شارحا لها.
العنوان يلخص املقدمة ابقل عدد من اللكامت ويكون جاذاب مثريا للقراء.
اشاكل الصياغة الصحفية
الهرم املقلوب :يبدآ فيه الصحفي ابلفكرة الاساس ية والاكرث اهامتما دلى امجلهور ويتدرج
ابالحداث وفقا لقاعدة المه ،مث املهم ،مث القل آهية.
الهرم املقلوب املتدرج  :يس تخدم هذا الاسلوب يف الاحداث املركبة واليت يشرتك فهيا
اكرث من ظرف اضافة للمؤمترات الصحفية ،حبيت يمت تقس مي الاحدات والترصحيات اىل
مس تطيالت خمتلفة الطول وفقا لهية  ل حدث ويمت ترتيهبا بوضع اطول مس تطيل
ابالعىل وفقا ملا حيتويه من معلومات هتم امجلهور ،يليه املس تطيل الاقرص فاالقرص حىت
هناية الهرم.
الهرم املعتدل (التشويقي)  :حيتوي عىل راس الهرم وابلعادة يكون متهيدا للخرب مث جسم
الهرم ويه التفاصيل  ،وترتاجع اهية احلدث اىل قاعدة الهرم ،ويظهر ذكل يف الاعامل
الروائية والادبية واحلوداث حبيت تظهر املعلومة املهمة يف اخر اخلرب واحياان يف اوسطه.
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وقد تكون الاخبار بس يطة تتحدث عن حدث واحد وقع يف ماكن واحد وحيتاج اىل
مندوب واحد لتغطية الاخبار ،اما الاخبار املركبة فتش متل عىل اكرث من حدث يربطها
واقع معني وتتطلب سلسةل من املراسلني واملندوبني مثل اخبار الانتخاابت.
الساعة الرملية  :يبدآ الصحفي بطريقة الهرم املقلوب برسد آمه املعلومات لكنه ينعطف بعد
عدد من الفقرات وينتقل للرسد ،ويس تخدم هذا الاسلوب بشلك موسع يف املقاالت.
املاسة  :قد خيتار الصحفي بدء مادته الصحفية بقصة طريفة يقدم فهيا خشصية ويعرض
فهيا جتارهبا ومث يبدآ ابلتوسع الظهار آهيهتا واتصالها ابحلدث ويف اخلتام يعود الصحفي
لقصة خشصية الهناء الرسد ،ويس تخدم الاسلوب يف آخبار التلفزيون والتقارير الصحفية.
التقرير الصحفي
يتشابه التقرير الصحفي مع اخلرب الصحفي ،فالكهام حيمل مضموان خرباي ويتبعان ذات
القواعد ابلتحرير  ،وحيظيان ابهامتم رشحية واسعة من القراء ،الان ان الصحفي وبعد
الانهتاء من بث اخلرب سواء منه او من غريه ،يتوسع يف اخلرب ويضيف املزيد من التفاصيل
وقد تتضمن اراء واجتاهات الاطراف املتصةل ابخلرب ،اضافة خللفيات حتتوي احصاءات
واحداث سابقة مرتبطة ابلواقعة ،والتوقعات املس تقبلية بناء عىل آراء خرباء او حىت
اس تنتاجات من الصحفي نفسه.
انواع التقارير
التقرير الاخباري  :يقوم عىل رشح القمي الاخبارية الواردة ابخلرب ويمت الاجابة عىل سؤال
من او ملاذا اكرث من مرة ،ويقدم بياانت ومعلومات وادةل اليس تطيع اخلرب تناولها مثل اراء
اخملتصني يف الواقعة ،وقد يكون التقرير الاخباري يوميا ويتكرر وفقا لالحداث واهيهتا
للقارئ.
التقرير احلي :يتناول الصحفي الاحداث وينرش تفاصيلها والظروف احمليطة هبا ،ويس تطيع
الصحفي ان جيعل القارئ يعيش احلدث كنه حيدث الان وفقا ملهاراته ،ويظهر ذكل جليا
يف تغطية جلسات الربملان.
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تقرير الشخصية :ويه تقارير تركز عىل العنرص "من" و"ماذا" يف اخلرب الصحفي ،مرتبطة
حبدث معني هيم مجهور املشاهدين ،وال يشرتط اجراء حديث مع هذه الشخصية ،ويمت
عرض الاحداث والوقائع التارحيية والترصحيات الصحفية السابقة وربطها للخروج بدالالت
تورش اىل اين تتجه الامور ابملس تقبل.
اما احلديث الصحفي فهو يقوم عىل خشص او مجموعة من الاشخاص هبدف احلصول مهنم
عىل معلومات وحتليالت ترشح وجتيب ابسهاب عىل التساؤل "ملاذا".
صياغة التقرير الصحفي
ابلعادة يعمتد عىل اسلوب الهرم املعتدل يف صياغة التقرير ،وذكل لهتيئة القارئ للموضوع
املطروح جلذب انتباه القراء وتدفعهم ملتابعة التفاصيل ،وينقسم التقرير اىل  3اجزاء.
املقدمة  :متهد ملوضوع التقرير وتدفعهم ملتابعة التفاصيل.
اجلسم :يتضمن معلومات وبياانت وادةل وشواهد تدمع موضوع التقرير ،وتقدم بتتبع منطقي
يف الرسد وتكشف النقاط املهبمة املرتبطة ابحلدث.
اخلامتة  :تظهر فهيا خشصية الصحفي من خالل الربط بني خمتلف اجلوانب ويعرض امه
النتاجئ وخالصة التقرير بناء عىل املعطيات واحلقائق الواردة جبسم التقرير الصحفي.
القصة اخلربية
ابلعادة يكون للصحفيني عيون تتلف عن غريمه ،يلفت اهامتهمم ما يصاحب الاحداث
الرئيس ية من جمرايت اثنوية ويبنون علهيا قصة خربية ،مثل اقدام معاجل عىل اسعاف العب
من الفريق الاخر مببارايت كرة القدم مببادرة خشصية كونه الاقرب اليه.
تكل الاحداث قد متر مرور الكرام امام امجليع الا ان الصحفي يأخذ هذه احلادثة ويبىن
علهيا قصة اخبارية تطغى علهيا اجلوانب الانسانية وحتمل قامي سامية يسعى الصحفي اىل
ترس يخها من خالل تناول تكل القصة واليت حتدث ابلعادة بشلك تلقايئ.
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وتربز هبذه القصة الصور الصحفية امجليةل سواء يف انتقاء اللكامت او تسلسل امجلل بشلك
انيق جيعل القارى يتصور الاحداث وكهنا حتدث الان امامه ،وتكون خشصية الصحفي
ابرزة ويتحرر فهيا من القيود الصحفية اليت حتمك ابيق الفنون.
وميكن تقس مي القصة اخلربية اىل ثالثة اقسام:
الاول مرتبط ابالشخاص حبيت يصف الصحفي حاهلم ومعاانهتم بغض النظر عن البعدين
الزمين واملاكين ،حبيث يتناول الصحفي تكل القصة ويعود بشخوصها اىل املايض
ويسترشف هبا املس تقبل ويتجاوز هبا احلدود ويربطها ابحادث مشاهبة ابماكن او ازمنة
اخرى.
والثاين مرتبط ابلبعد الزماين حبيث يمت الرتكزي عىل فرتة زمنية حمددة ويصف حال من عاش
فهيا وامتداداهتا عرب احلدود ويربط الاشخاص والاماكن بتكل الفرتة الزمنية.
والثالث مرتبط ابلبعد املاكين حبيث ايخذ الصحفي بقعة جفرافية معينة ويسهب بوصف
الاحداث اليت مرت هبا ومعاانة من عاش فهيا بغض نظر عن الزمن ،حبيث جيسد
الصحفي قصته بعدد من الشخصيات عاشوا يف ذكل املاكن وينهتيي درومه حال مغادرهتم
هل.

التحقيقات الصحفية
التحقيقات الصحفية من امجل الفنون الصحفية واكرثها مشوولية ومتتد وتأخد من ابيق
الفنون سامهتا وتعيد تكويهنا مبوضوع حصفي يقوم به حصفيون ممترسون س بق هلم ان
اس تخدموا  ل الفنون الاخرى ولفرتات زمنية طويةل.
قد ال يرتبط التحقيق الصحفي خبرب حمدد ولكنه يأخذ فكرته من مجموعة احداث واخبار
جعزت عن معاجلهتا الفنون الصحفية الاخرى ،مثل قضااي البطاةل ،ومتكني الش باب،
وخمرجات التعلمي.

7

فهو امشل واوسع من التقرير الصحفي وحيتاج حلفر امعق ابلبحث والتحري وال يكتفي
ابالس باب املبارشة فقط ولكنه يبحث عن الاس باب الاكمنة واجلذرية للقضية املطروحة.
فالبناء الاسايس للتحقيق يبحث عن اجابة الشافية عن سؤال "ملاذا" ويقوم عىل فرضية
يضعها الباحث ويف هناية التحقيق يثبت فرضيته او ينفهيا ابلرباهني والادةل ،وقد يس متر
العمل ابلتحقيق شهورا.
ويس متد الصحفي افاكره ابلتحقيقات الصحفية مما تقدمه وسائل الاعالم ،ومن مشاهداته،
وجتاربه الشخصية ،واملناس بات العامة  ،والقصص الانسانية ،وادلراسات والاحباث.
وهيدف التحقيق اىل نرش احلقائق ،وتفسري الاخبار ،والعمل عىل توجيه اجملمتع وارشاده،
وحتديد حاجاته متطلباته املس تقبلية.
وينقسم التحقيق اىل عدة اقسام مفهنا هيمت ابخللفيات لرشح الاحداث ،واخر ابلتحري يفك
فيه الصحفي لغزا حري اجملمتع ،والثالث يرشح فيه الصحفي اتثري قضية ما عىل اجملمتع ،والرابع
يس تعمل فيه الصحفي عن اتثري قضااي حمددة عىل املس تقبل ،واخلامس وهو اخطرها حبيث
يبعد القارئ عام يدور حوهل من قضااي مصريية ويشغهل بتحقيقات موهجة الشغاهل مثل
حتقيقات عن الرحالت وجنوم اجملمتع.

املقال
يس تخدم هذا الفن الصحفي لتعرب الصحيفة عن نفسها وترشح مواقفها من القضااي اليت
تشغل اجملمتع ،وهذا ما يسمى بـ "الافتتاحية".
ويعمد اكتب الافتتاحية وبشلك رصحي لتحديد موقف الصحيفة وبشلك واحض من احداث
الساعة حبيث يرشح الاحداث ويفرسها ويعلق علهيا هبدف تشكيل رآي عام حول تكل
القضية.
وابلوقت ذاته تفتح الصحف سواء يف نسخهتا الورقية او الالكرتونية اجملال لكتاب آخرين
للتعبري عن اراهئم مبقاالت قد تتلف معها الصحيفة يف بعض طروحاهتا ولكهنا تنسجم مع
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الس ياسة العامة للمؤسسة الاعالمية النارشة ،وقد تكون تكل املقاالت اثبتة وحمددة بعمود
معني يف الصحيفة ،او تظهر بني حني واخر انسجاما مع اهامتمات اجملمتع وميكن ان يكتب
ابلزاوية الواحدة اكرث من اكتب وفقا ملا يراه رئيس التحرير.
ويتكون املقال من  3اجزاء ،يف الاول هيمد فيه الاكتب للموضوع اذلي يريد احلديث عنه
واهيته وقدر التصاقه ابجملمتع  ،ويف اجلز الثاين يتناول احلقائق املرتبطة ابملوضوع واراء
اخلرباء والاحصائيات ، ،ويف اجلزء الثالث يقدم فيه الاكتب رآيه ومقرتحاته ملعاجلة تكل
القضية ،ويس تخدم الاكتب لغة ادبية سلسة حتتوي عىل احملس نات اللغوية.
آليات النرش
وفقا للهيلك التنظمي للمؤسسات الصحفية فان آليات النرش متر مبراحل متعددة هبدف
ضامن ان املواد املنشورة تنسجم مع الس ياسات العامة للصحيفة وتلو من الاخطاء
ويكون فهيا توافق بني املنت والصورة والعناوين موزعة عىل خمتلف الصفحات وفقا لالهية
واملوضوع والاحقية ابلنرش ،وغالبا تتبع املؤسسات التسلسل التايل يف آلية النرش-:
املندوب
وهو الصحفي امليداين واذلي وينقل مشاهداته املبارشة للحدث ويقوم بصياغة املادة بشلكها
الاويل ويرسلها للصحيفة وتنرش املادة ابمسه وميكن هل ان يقرتح عناوين للامدة.
حمرر ادلسك او سكرتري التحرير
يقوم مبراجعة املادة واعادة تبويهبا بفقرات ويضع او يعيد صياغة العناوين وميكن هل ان
يضيف فقرات تمتثل خبلفيات للامدة او يطلب من املندوب تفاصيل اخرى ،وتبقى املادة
ابمس املنوب همام جرى علهيا من تعديالت ،ويربط الاخبار ابلصور او ابلفيديو اخلاص هبا
وميكن لسكرتري التحرير التوصية بعدم نرش املادة مع ايضاح الاس باب.
مدير التحرير
خمول بصالحيات رئيس التحرير يف الاجازة الهنائية للامدة ،وابلتلكيف وتوزيع النشاطات
عىل الصحفيني يف دائرته ،وجيزي املواد بشلكها الهنايئ للنرش وحيدد اههتا وماكن نرشها،
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وميكن هل ان يعود لرئيس التحرير يف بعض املواد واليت يتوجب اطالعه علهيا قبل نرشها
وخاصة اليت حتمل اخبارا جديدة هتم قطاعا واسعا وقد تثري جدال يف الشارع ،او املواضيع
اليت حتمل رآاي وتربز فهيا خشصية الصحفي ،ويقوم مدير التحرير بتحويل مجيع املواد
للتدقيق اللغوي.
هئية التحرير
هيئة تضم مدارء التحرير جتمتع مرتني يوميا ،الاول يف الصباح ملناقشة ما مت نرشه ومقارنته
مبا نرشه الاخرون وحتديد مواطن القوة والضعف يف  ل عدد ،ويمت مناقشة خطة العمل
ذلكل اليوم وتوزيع املهام ،ويف الاجامتع املسايئ تناقش الهيئة ما مت اجنازه وتوزيع املواد عىل
الصفحات وحتدد ساعة اغالق العدد وارساهل للمطبعة.
رئيس التحرير
هو املسوؤل قانوان عن  ل ما ينرش ابجلريدة حىت حمتوى الاعالانت ،ويرتآس هيئة
التحرير ،ابلعادة يطلع عىل الصفحات الهنائية قبل النرش وجيزي بعض املواد وخاصة
املقاالت وفقا الستشارات مدراء التحرير ،وجيوز هل ان يعني نوااب هل ومساعدين ومينحهم
جزءا من صالحياته.
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